Verborgen tzedaqa
Yeshua [Jezus] leert ons, dat ons geloofsleven op drie voorwaarden berust: absolute
eerlijkheid, afzien van elk vertoon en geen onnodige omhaal van woorden.
Terwijl Yeshua de dagelijkse Joodse g’dsdienstoefeningen in ere houdt, oefent Hij scherpe
kritiek op alle schijnheiligheid: “Ziet toe dat gij uw tz’daqa [liefdadigheid] niet doet voor de
mensen om door hen opgemerkt te worden; want dan hebt gij geen loon bij uw Vader, die in
de hemelen is. Wanneer gij dan tz’daqa doet, laat het niet voor u uitbazuinen, zoals de
huichelaars doen in de synagogen en op de straten, om door de mensen geroemd te worden.
Voorwaar, Ik zeg u, zij hebben hun loon reeds. Maar laat, als gij tz’daqa doet, uw linkerhand
niet weten wat uw rechter doet, opdat uw tz’daqa in het verborgene zij, en uw Vader, die in
het verborgene ziet, zal het u vergelden. En wanneer gij bidt, zult gij niet zijn als de
huichelaars, want zij staan gaarne in de synagogen en op de hoeken der pleinen te bidden
om zich aan de mensen te vertonen. Voorwaar Ik zeg u, zij hebben hun loon reeds!”
(Matityahu [Mattheüs] 6:1-5).
Terwijl Yeshua het openbare vertoon van vroomheid verbiedt, beveelt Hij het ‘stille gebed in
het verborgene’ aan: “Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit de deur en bidt
tot uw Vader in het verborgene; en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u
vergelden.” (Matityahu [Mattheüs] 6:6).
Terwijl Hij waarschuwt voor de ‘veelheid van woorden’ van de goyim [heidenen], herinnert Hij
aan de alwetendheid van de hemelse Vader: “En gebruikt bij uw bidden geen omhaal van
woorden, zoals de goyim; want zij menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen
worden. Wordt hun niet gelijk, want G’d uw Vader weet wat gij van node hebt, eer gij Hem
bidt. Bidt gij dan aldus: Avinu shebaShamayim, yit’qadash Shim’cha. Tavo Mal’chutecha.
Ye’ase r’tzon’cha k’mo vaShamayim ken baAretz. Et-lechem chuqenu ten-lanu haYom
us’lach lanu et chovoteinu, ka’asher salach’nu gam anach’nu l’chayaveinu. V’al-tevi’enu lidei
nisayon ki im-chal’tzenu min-hara. Ki l’cha haMam‘lacha v’haG’vura v’haTif’eret l’ol’mei
olamim Amen! - Onze Vader die in de hemelen zijt, Uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk
kome; Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons
dagelijks brood; en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en
de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen! Want indien gij de mensen hun
overtredingen vergeeft zal uw hemelse Vader ook u vergeven; maar indien gij de mensen
niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven!” (Matityahu [Mattheüs] 6:715).
Yeshua leert ons dus dat ons geloofsleven op drie voorwaarden berust: geen onnodige
omhaal van woorden, afzien van elk uiterlijk vertoon en absolute eerlijkheid!
Werner Stauder

